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Projekti "Narva Iinna tan avavalgustuse taristu renoveerimine"
oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
1. ASJAOLUD JA MENET LUSE KAIK
Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Am et valm istab ette projekti "Narva linna
tanavavalgustuse taristu renoveerimine" se lle j argnevaks esitamiseks Ohtekuuluvusfondi
meetmesse .Energiasaastu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" II voo ru. Meede toetab
tanavavalgustuse taristu renoveerimist eesmargiga suurendada tanavavalgustuses ele ktr ienergia
kasutamise efektiivsust.

Projekti "Narva linna tanavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmargiks on Narva linna
tanavavalgustussusteemi uuendami ne, muutes seda energiasaastli kumaks. Kaesoleva proj ekti
raames on planeeritud uuendada 833 valgustuspunkti j arg mistel tanavatel: Tallinna mnt. ,
Kangelaste pr., Kreenho lmi ristmi k ja Voidu prospekt, Uu sku la, Rahu, Grafovi, Rakvere,
Partisani, Joesuu, Puskini , Lind a, Kreenho lmi, Sepa, Vestervalli, Hariduse, Raudsilla, Joala,
Daumani, Lav ren tsovi , Sadama tee, Uuskilla ja Kalda. Energiasaast on kavas saav utada
okonoomsemate LED-valgustite kasutamise ja valgustuse paindliku juhtimise abil.
Proj ekteerimine ja eh itustood on planee ritud 2019.-202 1. aastatele.
Vastavalt
proj ekti
"Narva
linna
tanavavalgustuse
renoveerimine"
eelarveli se
hinnakalku latsioonile, koostatud Keskkonnaprojekt 00 poolt 201 8. aastal, projekti kogu
eelarveks on planeeritud kuni I 600 000 eurot. Meetme toetus moo dustab kuni 80% abikolblikest
projekti kul udest. Seega linna abikolblik orna finantseering peab moodustama kuni 320 000 eurot
(vahernalt 20% proje kti abi kolblikust maksumusest). Lisaks on juurde arvestatud projekti
eelarvevalised kulud, mis on vajalikud proj ekti elluviimiseks (nt ehitusinseneri teenus,
too projekti ekspertiis j ne) summas kuni 100 000 eurot. Seega proj ekti omafinantseeringu vajadus
kokku on summas kuni 420 000 eurot ja sildfinantseerimise vaj adus on kuni 1 280 000 eurot.
Projekt i omafinantseerimise ja sildfinantseerimise summad aastate loikes tapsustatakse Narva
linna arengukavas sh te gev uskavas.
Projekti eeldatav omafinantseerimise ja sildfinantseerimise vajadus aastate kaupa on jargrnine
(juhul, kui aasta lopusjaavad kasutamata vahendid, viiakse see ide jargmisele aastale):

2019

2020

2021

omafi nantseerimin e
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Projekt on vastavuses Narva linna arengukavaga 200 8-202 1:
Strat eegiline eesmark 1.3 : linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
Tegevussuund 1.3.1 : viia tehniline infrastruktuur vastavusse tana paeva nouet ega
Ulesanne 1.3.1.1: linnavalgustuse susteemi arendamine
Tegevus: Narva linna tanavavalgustuse taristu renoveerimine
2. OIGUSLIKUD AL USE D
2.1. Vastavalt KOK S § 22 19 1 p-le 8 volikogu ainupadevusse kuulub laenude ja teiste varaliste
kohustuste votmine.
2.2. Vastavalt KOKS § 37' lg-le 2 varal iste kohustuste votmise aluseks on arengukava.
2.3. Narva Linnavolikogu 29. juuni 2000. a maarusega nr 36 kinnitatud "N arva linna
pohirnaaruse" p 4.4.15. kohaselt volikogu ainupadevusse kuulub laenude j a teiste varali ste
kohustuste votmine.
3.0TS·US .
3. 1. Kinnitada projekti "Narva linna tanavavalgustuse tarist u renoveerimine"
omafi nantseeringuks 2019.-2021. aastatel kokku kun i 420 000 eurot.
3.2. Projekti positiivse rahastamisotsuse korral Narva Linnavalitsusel lubada votta laenu
omafinantseering u katteks kokku kuni 420 000 eurot.
3.3. Projekti positiivse rahastamisotsuse korral Narva Linnava litsu sellubada votta laenu
sildfinantseeringu katteks kokku kuni 1 280 000 eurot.
3.4. Proj ekti omafinantseerimise ja sildfinantseerimise summad aastate loikes kajastada Narva
linna Arengukavas.
3.5. Proj ekti teo stajaks maarata Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Amet (regi strikood
75029524) koos koigi taotleja ciguste ja kohu stustega.
3.6. Tunnista da Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 183 .Proj ekti "Narva linna
tanavavalgustuse taristu renoveerimise 1 etapp " oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine"
kehtetuks alates kaesoleva otsu se joustumise kuupaevast.
4. RAKENDUSSATTED
4. 1. Otsust on voima lik vaid lustada Tart u Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jo oksul
arvate s otsuse teatavakstegemisest.
4.2. Otsus joustub seadusega satestatud korras .
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